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DE MALNOVA AL NOVA JARO
A  A .

Jaro finiĝas. Nova baldaŭ komenciĝos. Rapida trarigardo malanta j ^  iSoTrt*- 
ke nia Belga movado daŭre revekiĝas post la dummilita stagnado. 
tiantoj venas al ni, kiuj baldaŭ siavice fariĝos viglaj batalantoj.

Nia nacia Kongreso okazinta en Bruĝo, certe estis la plej bellii e f t p  u j 
postmilitaj, 'l ion ni ŝuldas al la sindonemo de niaj Brtiĝaj samideanoj.4Senutile 
la venonta kongreso, kiu okazos en Spa, en regiono speciale alloga laŭ tatista 
vidpunkto, estos inda je sia antaŭulo.

Sur la internacia kampo, ni memoru pri la lnternacia Kongreso en,K^tirne- 
tnoutli. Ciuj kiuj ĝin travivis aliĝos al la sekvonta, kiu okazos en Pajj£tfoMultaj 
aliaj Belgaj esperantistaj sendube deziros profiti la proksimecon de internacia 
kongreso okazanta en la ĉiam alloga Lum-urbo.

Sed la preparo de tiuj kongresoj kaj ilia ĉeesto ne estas nia ngra tasko 
por la venonta jaro.

Ni intencas pliintensigi nian propagandon, disvolvigi la gazetaran servon, 
kiun ni revekigis dimi la nuna jaro. Ni ankaŭ uzos aliajn propagandajn metodojn, 

"sed Oi ne forgesu ke la persona propagando estas la plej efika.
Por efektivigi ĉion tion, ni bezonas la helpon de ĉiu Esperantisto. Cm faru 

propagandon inter siaj amikoj kaj konatuloj. A
Cin kiu estas preta preni sur sin parton, eĉ malgrandan de niaj taskaj, sin 

konigu al ni. Ka) precipe, ĉiu bonvolu akurate repagi sian kotizon, laŭ. maniero 
indikata sur la lasta paĝo de tiu-ĉi gazeto.

Al eiuj antaŭan dankon ' K,

ESPERANTO KAJ RADIO
Ne forgesu ke la radio-dissendoj en Esperanto estas potenca helpilo por la 

propagando de la lingvo. Tiuj dissendoj estos daŭrigata] nur se sufiĉa nombro 
ila aŭskultantoj sin konigas, skribante al la disseiulstacioj, Faru vian devon I 

j . .  Ni ..atentigas viii ke la Esperanto dissendoj de la franca radio estas nun 
aŭdeblaj sur ondlongecu 4H m. ĉiutage de 18.15 ĝis 18.30 h. L,a nova ondlongecoj 
estais pli oportuna, almenaŭ laŭ nia propra sperto.

pola Radio informis ilin ke Ja Espernnto-dissendoj okazas ĉiurnerkrcde de 
20.15 ĝis 20.30 Ii. sur ondlongeco 48 m.

iilii! iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiHii iilii mn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiii iiiiiiiiiiDiinii mn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii! 

Artikels in \ Vlaams en in 't Frans, blz. 48 en 49. 
Articles en francais et en flamand, pp, 49 et 48.

liil|i|||||l|||||||||||||||||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll|i||l|||||||||||l|||IIIIIIIM!llllllllllllimilllĴlllllllllllllllllll<IIIUIIIII



- 4 6

Kompletan programon de la radio-dissendoj en Esperanto regule aperas en 
Le Moustique £ kaj en « Mutnoradio 
Aŭskultu la esperanto-dissendojn kaj skribu al la radio-stacioj !

INTERNACIA KRONIKO
Admirinde la lingvo Esperanto konserviĝis sendifekta malgraŭ iuj provoj 

de teoriistoj, kiuj ŝatis sian teorion pli ol la antaŭeniron de internacia helpa 
lingvo. Esperanto tiel bone konserviĝis ke ĝia unuatempa literaturo estas 
ankoraŭ aktuala, ni restis fute Zamenhofa, dank' al la sagaceco kaj al la 
energio de sia Akademio, en kiu la naciaj lingvoj havas delegitojn.

La membroj de Belga Ligo Esperantista, kies romo estas en jarlibroj ricevis 
el Usono cirkulerojn per kiuj ilia aŭtoro, S-ro Kubacki, rekomendegas gravajn 
ŝanĝojn en la alfabeto de Esperanto. Tiaj ŝanĝoj nuligus la antaŭan litera
turon de Esperanto. La Norvega Esperantista Ligo, kies prezidanto estos 
S-ro St^p-Bovvitz, akademiano, rekomendas fidelecon al la Fundamento de 
Esperanto, ĝi konstatas ke la klopodoj de S-ro KE ba ek i povas nur disigi la 
fortojn de la Esperanto-Movado; ĝi rekomendas al la Esperantistaro tutmonda 
malaprobi liajn proponojn; kaj admonas lin. por la utilo cle la internacilingva 
movado, ke li tuj ĉesigu sian subfosan agadon.

Estas necesege ke la esperantistoj montru a! la skeptika publiko, per sia 
kompetenteco en hi uzo de Esperanto por coloj fakaj (profesiaj, artaj, instru
adaj, sciencaj...) ke la helpa lingvo tute taŭgas por ĉiuj servoj.

Je tiu vidpunkto ŝajnas al ni utile atentigi niajn samideanojn pri novaperintaj 
gravaj libroj :

«c Somera Universitato, Malmo 1949 » : tiu cent-okpaĝa libro enhavas paro
ladojn de dek eminentaj profesoroj kaj akademiano, pri : La laponoj kiel 
kultura popolo; la Kimraj artofesto]; el la mirinda naturo; astronomiaj sensa
cioj; ('efprincipoj de la nuna internacia juro; el la fronto kontraŭ la malamikoj 
de la kulturplantoj; pri la Sveda koopera movado; du svedaj humoristoj kaj 
unti Hungara.

« Maŝinoj, Mono, kaj Mondpaco eldonata de The Socia! Credit C0 
Ordinating Centre, Nottingham, England.

La Internacia Scienca Asocio Esperantista, kiu ekzistis antaŭ la milito, estas 
restarigita. Olia oficiala organo, c Scienca Revuo okdekpaĝa jam aperis trifoje 
dum tiu ĉi jaro. Ni varme konsilas al Ciuj esperantistoj scienculoj fariĝi anoj 
de I.S.A.E., kies efiko al la klera publiko povas esti grava por la antaŭeniro de 
hi esperanta movado, kiun ĉiu cl ni devas helpi laŭ sia kompetenteco.

En Germanujo la Esperanta Movado vigle restariĝas; Esperanto-Institut en 
Miinchen eldonis novan v Esperanto Schnell-Kurs s-. C. V.

NOV-ZELANDO
La 29an de Oktobro 1949, antaŭ IO inembroj de la Karoloreĝa Esperantista 

Grupo, oni prezentis la filmstrio!! pri Nov-Zelando kiun pruntedonis al Belga 
Ligo la Nov-Zelanda Fako por turisma kaj saniga vizitadejoj.

S-ro Pierre Paulus klarigis la lumbildojn legante la longan kaj tre interesan 
tekston kiu akompanis la Limstrion.

La ĉeestantoj multe ĝuis tiun distraĵon kiu daŭris I ‘/z horon, lli opiniis 
ke la prezentado de tempo al tempo de liaspecaj filmstrioj multe helpus al 
varbado de novaj membroj.

La filmstrio estos disponigata al ĉiu membro de B. I.. E. kiu deziras ĝin 
uzi por paroladoj. P. P.
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34a BELGA NACIA KONGRESO
Pentekosto 1950.

Ni multe esperas ke ni povos presigi la grandajn liniojn de la programo en nin 
estonta numero. Jam 54 personoj enskribiĝis. Estas konsilinde ke la parto
prenontoj aliĝu kiel eble plej rapide, girante sian kotizon (50 frankojn) sur la 
poŝtĉekkonton de Belga l igo 1337.67.

3Sa UNIVERSALA ESPERANTO KONGRESO
Parizo. 5-12 de Augusto 1950.

La provizora programo de la Kongreso estas tre alloga :
La kongresejo estos la granda amfiteatro de « Sorbonne faina centro 

klereca; dum la kongreso estos tie postoficejo. La tradicia balo okazos en la 
admirindaj salonoj de * Hote! Continental i *

La somera Universitato okazos en « Sorbonne *. Dum kongresaj kaj post
kongresaj ekskursoj estos organizataj a! diversaj partoj de Francojn.

La francaj fervojoj donos al la kongresanoj individuan rabaton de 20 
aii kolektivan rabaton de 30

Estos zorgate, pere de agentejo Cook, pri ĉambroj en bonaj boteloj, laŭ 
la ĝusta prezo aprobita de la Pariza Prefektejo, pri kolektiva loĝado en liceoj, 
afi eĉ pri loĝado suli tendo, por kongresanoj, kiuj tion preferus.

Niaj legantoj trovos aliĝilon kun tiu ĉi numero. Ni tre konsilas al ili ke ili 
tuj aliĝu por ĝui la favorajn kondiĉojn rilate al kotizoj, valorantaj ĝis 31.12.1949.

lli do plenigu la aliĝilon kaj sendu ĝin al Belga Ligo Esperantista, 19, 
avenue Montjoie, Bruxelles. kiu kolektos ilin. La monon ili pagu sur la poŝt- 
tekko ii t b de Belga Ligo Esperantista 1337.67 Iau la sekvanta tarifo valora 
ĝis 31.12.1949 :

Kongresano ..................................................  200; belgaj frankoj.
Edzino de kongresano..................................  100 belgaj frankoj.
Gejunuloj, ne pli ol dudekjaraj..................  40 belgaj frankoj

De la la de Januaro 1950, ĝis la 31 a de Marto, la tarifo estos :

K on gresan o '.................  240 belgaj frankoj.
Edzino de kongresano ...   120 belgaj frankoj.
Gejunuloj..........................................................  48 belgaj frankoj.

NACIA UNUIGO DE PLEN/ERAj KLUBOJ

Ciujare, la Internacia Federacio de la k n jjfp a d - a m a t r» ro j organizas kongreson. 
En 1949, ĝi okazis en Fontainebleau (Francajn) kaj en 1950 ĝi estos organizata 
en nia lando, aini d la loko kie okazos nia nacia kongreso de Esperanto. (Fago 
de Warfaaz, ĉe Spa.) Estas domaĝe ke la du manifestadoj ne okazos samtempe.

Tamen, tre interesa iniciato estas notinda : dank’ al la klopodoj de S-ro Joly 
por Francojn, de S-ro Uncommon por Svisujo kaj de S-ro Henrici! (sekretario 
ile la nacia imuniĝo de la kluboj de amatoroj de distraĵoj en plena aero), la 
* Rova! Camping Club de Bclgiquc » kiu devas organizi la kongreson en 1950 
decidis aranĝi Esperanto-kurson por siaj membroj.

S-ro Mendon klopodos por ke ĉiuj alvokoj kiuj koncernas diversajn grupojn 
eksterlandajn estu farataj esperante per radio.

Ni gratulas la « Roya! Camping Club de Belgique » por ĝia iniciato kaj 
S-ron Mendon por lia agado rilate a! enkonduko de Esperanto en tiu medio.
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LA LANGUE ALXIL1AIRE
AŬ SERVICE DES SCIEN CE» ET DES TECHN1QUES

l-e dev.eloppe.ment des relation» intellectuelle^ internationale», qui .a pris 
tani (^importance ces dernieres annee», fait de plus en plus se nti r le hesojn 
d’une langue auxiliaire internationale. La documentation teclinicpie est tui desi 
probleme» lcs plus orgenis, mais c’est, en meme temps, nu pri ible nie Iros 
complexe, ĉar le developpenient qu’ont pris la science ct la technique con- 
temporaines a oblige los cliercheurs a se speeialiser et, pour acqtierir la con
naissance complete de lcur specialita, iis doivent se temr aii courant des travaux 
de tous celu ipli v travaillent dans tous les pays dii monde.

Des cfforts considerahles nnt ete f a i t s datis ee Sens, l.es travaiix les plus 
importants sont, en general. traduits dans les langues les plus repa ml ties, 
mais cela fait encore trois oii quatre langues a connaitre aŭ moios pour la 
lecture. II. esiste dans de nombreux pavs des revuos speciale» qui contiennent 
des resumos des prineipaux artieles parus dans la presse technique mondiale 
et des bibliographie», mais la diversle des langues rend tros difficile 1'etablis- 
sement de ces revuos, et les erretirs possible» sont nombreuses. ĉar les tra- 
ducteurs ne peuvent pas etre d’nne technicite universelle. II serai! bieu prefe
rable que les resumos SOIENT FAITS PA R L ES AUTEURS EUX-MEMES 
dans line langue auxiliaire internationale, les bibliographies paraissant egale- 
ment datis cette langue.

Aii moveo &ge, le latin etai! la langue internationale des savants. A I heure 
actuelle, ii n'y a plus aucun savan! qui ecrive en latin. ni micuo jeune homme 
qili pdisse aller suivre a l etranger des cours professo; en latin. Si dans les 
universite» de tous les pavs des cours pour etrangers etaient faits en langue 
aii Kilia ire internationale, 1’enorme travail preliminaire d etude des langues etran- 
geres n’existerait plus et tien n arreterait plus la jeunesse pour aller sttivrc 
los lecon» des gra mis maitres. Ces maitre» eux-menies poiirraient aller faire 
connaitre ieurs travaux a 1’etranger.

Quc dire des congres internafionaux qui cherchcnt «i mettre de tenips a 
autre en contact des specialiste». de tous les pays, pour ĉtndier et resoudre 
dans le endre internationa! les probleme» qui font 1‘objet de Ieurs travaux ? 
l.es conimunications peuvent, en general, etre faite» en trois ou qnatrc langues 
officielle», ce qui rend les discussion» p ra ngli Pni e n t impossibles, ĉar iiii Petit 
nombre seulement des assistants peuvent y prendre part, qui ne sont pas 
forcement les plus qualifiĉs. Les traduction» necessaires remlent ces discnssions 
fastidieuses et interminable».

li fa u t avoir assisto a l'un des u-entc-quatre CONGRES UNIVERSITAS 
IVESPERANTO, qui ont en licu depuis 1905 ct oii, en general. ime trentaine 
de nation» sont representas. pour comprendre ton! 1’avantagc que pcut pre- 
senter l'adoption de la langue universelle comme langue officielle dans lin 
cpngres.

En ce qui concerne la documentation scient.ifique doni ii est question pliis 
h a n t, ii est encore a remarqm r que les termes sncntifiques u t H ise» dans le» 
diferente» langue» ne correspondent pas toujours. Deux mots qui, dans lenrs 
langues, semblertt etro la traduction l uu de Laurie, tie designent pas toujours 
le meme phenomene. Ces difference? sont une grave cause d’etreurs et de 
rnalentendus. Pour donner ure definition rigoureuŝe, ii fani d’abord line ertente 
sur la signification des mots courants a ernployer.

II est done necessaire, comme dŭns les mesures se i e n t i f i c>n es. de posseder 
ua veritable « italon » linguistique aussi Parfait qne possible. Seule la langue 
au.viliaire internationale, PARFAITEMENT LOGIQUE' comme 1’Esperanto, peut
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constituci oot etaton, ĉar aucune langue vivante on morte ne remplit los cornli- 
tions mecessaires:

(Rrsumĉ «ran arli* lr  t li' M. Emil»! F ra n c o is . «latis I E sso r  <i<‘ I E s p r i n u lo  en  [ r a n c e .

qn nJri«n r Iriincftrc Hr I049-)

35-a Universala Kongreso de Esperanto

Parizo — 5-12 Augusto 1950 

Kongresoĥcejo : 62, Avenue cle Clichy, Paris 18. France

A L I Ĝ I L O

Mi aligas a! la 35-a Universala Kongreso de Esperanto kaj 

kunsendas.....................francajn frankojn laŭ detaloj dorsflanke.Familia nomo (I) S-ro, S-ino, F-ino 

Antaŭnomo ( I)

Profesio (precize difinita) (2)

Nacieco (2)

Strato kaj numero (I)

Urbo (kaj provinco) (I)

Lando (2)

Dato Subskribo

(I) En racia lingvo — (2) En Efperanto,

--------1------------- ~ ---- “ V ID U  D O R S F L A N K E

S K R I BU K L A R E
E S P E R A N T I S T A  I 

; A v e - t .n o  L o  11, o  i • , * blc Per skribmaŝino
j f i  n  u  s  e  u  o  i
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LA LANGUE AUX1LIA1RE
AL SERVICE DES SCIENCES ET DES TECHMQUES

.e dĉvcloppcrricnt das relation^ mtdkctuelles internationale^ qui a  pris

K O N G R E S-K O T 1Z O J

ĝ i s  31 D ee, 

1949

ĝ i s  31 M arto

1950

P o st  31 M a r to  

1950

Kongresano ...................  Fr. fr 1 .500 1 .800 2 . 000

E d z in o  d e  Kongresano ......... 750 900 1 . 000

Gejunuloj ne pli ol dudekjaraj . . 300 400 500

Subtenantoj ...........................................  minimume; 1 OOO fr.

P A G O J S E N D A T A J
Por kongresa k a rto ................................................... Fr. fi.

Por edzino ....................... ..................................................

Por junuloj ..................................................................................... .....

Donaco al la kongresa k a s o ..............................................

Donaco al la blindula kaso ...................................................................

Sumo .............................................. .............. .... ........
I — — — ——

Estas akceptataj ĉiuj pagiloj ŝanĝeblaj en banko, poŝtmandatoj, k .t.p. 
Francoj prefere uzu la konton de poŝtĉekoj : 35f Congres Universe! d 'E sp e
ranto, Paris N 0 3208-57.

SP E C IA L A  IN T E R E SO

Mi interesiĝas pri . . ..................................  (ekz. serĉado) en sciencaj,

beletraj, artaj fakoj, ŝakludo, sporto — precizigi la sporton, k,t.p.).

\  egetarano (jes aii ne) .....................................................

Antaŭnomo de edzino aŭ edzo ............................................

Antaŭnomoj de gejunuloj
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constituer cct eta lon, ĉar mienne Inntjne vivante eni morte rie Templi! les condi- 
tions necessaires.

jK o s l im r  «I uii . i r l i i j e  fle ''I Emilo Francois, fi ti n s I Fisko r J  c  I f s p e r a n t o  eri I'r a n c e .  

q ilf ilr irn r io  trim estro  ti»* IO |Ŭ.)

EXCELS10R

Ilet Esperanto, tint uit eon gedachte van vrede en vcrbroedering is geboren, 
moest natri uri' jk tot ilii z. el fde gevoel terug keron zo er eon j uii i ji iets. eeo 
Hart, ceti ziel, in die tani zat. En vvezenlfĵk is lici zo gebeurd.

Esperanto vverd niijjevomien, niet door eei! droog geleerde, die oude teksten 
had gei ezi n v- paradigman van dode talon had leron vervoegeri en met vergroot- 
glasen snijmes de talon ii a ti ontleed. Neon, Zamenhof was eeo soort overmens, 
met etri bepaald doel, met ten ideaal, vvaarvan hi j van in zijn preste jeugd- 
gedroonul hati. Hij \von de voi keron bijeen brenpen; fussen litden verschillend 
van taai, ras en godsdienst een .broederbond van gcdachten en gevoelens dueli 
ontstaan. dion hij mogelijk en vv epsoli j k achtte. Hii heeft de rnacht van de 
taai op de gevoelens ener menigte begrepen. En daarom heeft luj dion broeder- 
band, die luj russen tle volkeren stichten vilde, ais grondsteen con onzijdige 
taa) gegĉven : het Esperanto. Op de onzijdige basis van het Esperantisme zijn 
duizenden en nog duizenden inensen van alle Tang, stand, nationaliteit, gods- 
tlienst, enz.. ilie voorheen vreenul van elkander bleven en totaal h u i t e n het 
internationaal lcven striadon, met elkaar in betrckking gesteld. Zij hebben elkaar 
leren kennen, schatten, en genegenheid toegedragen; zij hebben luin gezicht- 
eiuder z igu vcrbreden en de kring lu i an e r helangen en htinner kennissen zien 
groter worden, zonder in tle verste verte iets te nioeten priis geven van linii 
moedertaal, lin n godsdienst, lion vaderlandsliefde.

Ja, hij die t Esperanto uitvond en tle vvereld inzond, het ais gemeenscJiap- 
pelijk goed aan iedercen afstond die het maar gebruikeu vvilde, en al zijn 
rechtcn van uitvinder prijs gaf. ivas een ideale meus, een mens met een Mar?, 
een mens met een geest, een man met een /iel. De dricdnbbele kroon van 
geleerde, van dichter en van philanthroup kon geen vvaartliger hoofd tooien 
dan tlit van tevens zo nederige Dokter Zamenhof.

Op het eerste Dsperanto-Congres. te Boulogne-aan-Zee (1905), hij het slot 
zijner ■ openingsre.de, Hitte Zamenhof zijn gevoelens door het dichtstuk « Preĝo 
sub la verda standardo —  Gebed onder de gratae staminan! j , vvaarvan meo 
liierna enige verzen zai vindon :

Al vi, kmo ĉiuj malsame prezentas,
Tot U, vvelke alle mensen zii h verseInnemi voorstellen.

Sed ĉiuj egale en koro vin sentas.
M,-jar velke aliea op gelijke vvjjjze in hun karte voelen,

Al vi, kiu kreas, al vi, kiu reĝas,
Tot U die schept, tot U die heerst- 

Hodiaŭ ni preĝas.
Sti;ron wij thans onze bede.

Homaron vi kreis perfekte kaj bete,
Volmaakt en schoon bebi Gij het menstiom gese dapon,

Sed ĝi sin dividis batale;
Maar het verdeelde /.ieli al studentlo;

Popolo popolon atakas kruele,
Een volk valt vvreedaardig eon \ olk aan,

Prat' fraton atakas takale.
De broeder ais een tijger valt zijn broeder aan.
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Ho, kiu ajn estas vi. forto mistera,
Ho. wie (jij uok zijn moore heimvolle mache 

Aŭskultu la voĉon de I’ preĝo sincera.
Verhoor todi de stemme van on* inuite biddcn,

Redonu la pacon al la infanaro 
Hergecf de vrede aan cie kinderen 

De bgranda homaro.
Van de grote mensheid.

(t ittrekscl uii Rrottpn uii ile Cscschietlvnh der iiferphhaal, von O . Van Sr-hoor.)

BELGA KRONIKO
B R U S E L A  G R U IN O . — La i j a n  tle O ktobro okazis la jara Festeno de Esperantista 

Brusela G rigio. Ĝ in  ĉeestis •jfi personoj, plejparte el Bruselo. El A ntverpeno venis io  sam id

eano f.’ inter ili S-ino S  boofs. S.ro Imimolle kun sin fam ilio. kaj S-ino Chomettr. loĝanta 

mmtempe en Eos A n  v*'le s.

\mikrt atmosfero repis riuni la festeni),, kili estis orpa Mirilo honore ni S  ino .I, Plvson. de 

longaj jaroj kasistino d e  B rusela G ru p o, kiu nun ankaŭ prizorgas la finnnroiu de Belejn I igo.

te la deserto, paroladoj estis eldirataj tle S-ro C aste!, vir prezidanto de B rusela G rupo. 

D-ro K>-nipeneers. p rezd an to  de R eĝa B elga Ijgo  Esperantista kiu de Brusela ( im po, kaj de 

S-to  luum otle, vir prezidanto de R eĝa B riga  Ligo I esperantista. C iu j esprimis sina simpation 

al la sindona esperantistino, kiu seniore laboros por In prospero de niaj organizaĵoj koj dankis 

ŝin pro la {oritaj klopodoj.

Belo memoraĵo estis transdonata ol S  ino Plvson. kiu «novico dnnkis per kelkoj trafaj koj 
emociplenaj vorloj.

Fine disiĝis la kunfeslintoj prom esante sin retrovi en A ntverpeno, je In lesteno kiun preparos 

. Verda Stelo ».

P r o f itu m o  i ie  l ii e la ion  lo  j k u n s id o j —  E jo  : B ra sse r ie  S a in t  M a r in i,  p in ce  d u  t irane! S o k lo n , 

5$, G ro te  / n v c lp le in .  ĉ iu lu n d r  ĉe  la  -jna.

Decembro H) |p. — I jo lan. parolata ĵurnalo: lo ilan , je i f). IO k., S-ro Von der Stompi I 
gvidos puri ekti ijan kurson; je io. 1 5 , Zamenhofa vespero, enkondoko de D-ro Kcnipcnrers. 
legado de teatraĵo « George Dandio » kun S-inoj Hlly Siue». Sengel kaj Stern. S-roj Gnslel, 
Seiigrl. Verdier ka) Nari: la loan, S-ro I , I losi, « Promenado lra In prahistorio >; In inan. 
Nov /elando, filmprezentado de S  ro Verdier.

lumturo Hijo, >— E a ia n , novjara lilnrtem po. ne okazos kunveno: h» pan. je 19,50 h., 

S  r6 Vian di*r Slem pel gvidos perfektigan kurson, je IO, i 'j, parolata ĵurnalo; In iftan. S-ro 

(n e te i, s Ĥ m ajni ■»; la 'J%Hn. ĝenerala kunsido, parolado rle la Prezidanto, raportoj de la 

Sekretariino kaj de In Kasistino, elektoj: In 50an. S-ro V a n  der Stom pe!, s A tom a energio t

I Vhrunro. — La ftan, parolata ĵurnalo: la 131111, je la 19.50 li.. S-ro Vna der Stompe! 

gvidos perfektigan kurson: je 20,15. S-ino Sengel, « N i verkos romanon >; la Jo an , S-ino EHy 

Staes, -r D um vintraj artaj okazintaĵoj » ; la J7an, S-ino Lei al. s Baha ismo ».
Marto. -— l-a ftan. parolata ĵurnalo: la  tlan , je 19,50 k.. S r o  Van der Stein pei gvidos 

perfektigan kurson: je Jo. 15. S  ino E m si gajigos In ĉeestantaron.

ESPERANTISTA KRONIKO
N O V E G U JO . -  En lernejo por blinduloj en rrondheim, Esperanto rstas deviga fako. 

Gio instruas tie S-ro Karkerud, blinda instruisto.
l-a norvega ligo por blinduloj komencis dum tiu ĉi somero korespondan kurson en Esperanto.

(Angol f feker^d, Oslo, 2.4-9 - ' 9 4 0 .)

A N G IA 'JO — Dum internacia kontrrolon de blinduloj okazinta en Oxford la ilan  cle 
Aŭgusto 1049, la sekvanta temo estis pritraktata : « La loko de blindulo en la moderna vivo. » 

Eslis tegataj gratulletero! de S-ro Truman kaj Altire, de reprezentantoj de L 1,N .O, kaj de 
blindaj esperantistoj kuniĝinta! ankaŭ en kongreso eri Boumcmoutb,
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Lu konferenco akceptis la sekvantan decidon : «c Konsiderinde ke en multnombraj [.andoj 

Esperanto ligilo estas .distilata fonto de dokum entado kaj ilistruo por lilm d uloj. In konlereu^o 

rekomendas tiun revuon kaj esperas ko la amikoj de la blinduloj donos al ĝi sian materion 

kuj moralan subtenon (LI Lo f  anne Blanche, oktobro i <>to )

A O S T R I J J O .  — / i i lm o rn M  /Adresaro  i le  Iii E sp e ra n lis to /  ( l . \ , h .)  io j o .  anon ca s s ian  

operon  po r l i i  17« de Aprilo i ()ijo. Limdato por d is e n d o j i l j ii «le Marto IOJO.

Kotizoj : eupn-so de In «dreso kun eventuala jv e r i*  anonceto, i  internaciaj rcspoudktiponoj. 

Por pli longaj anoncoj jro i plia respondkupono por ĉiuj pliaj j  vortoj. M endo de la adresaro : 

io  respondkuponoj.

Sem jn tuj viajn m endojn kaj respondkuponojn al Internoda Esperanto M uzeo. i. I lufLurg, 

B atlbvanvsticge. \V ien , A ŭstrajn.

Intarnacia / spero ri («j M useo. i.  I lo fb u rg. B ai lii van y St tege. V V icn, A ŭstrojn. kolektas librojn, 

broŝurojn. gazetojn. Ilugfnliujii. gvidilojn, insignojn, kongresanojn. cirkulerojn pri Esperonta. kaj 

krome ĉiun materialon pri kiu ujn m ondhelplingva sistemo. Posedas nenion post 1038,

H elpu pliriĉigi la Esperan lo A Iu zeon  sem late ĉiun n mte ri u I on kiun vi ue bezonas kaj kiu 

jrovns esti utila iii ĝi.

BIBLIOGRAFIO

— L  Essai* J r  I Esperanto en I rance el daris le Monde, .piaga grandformata propaganda 
gazeto, en franca lingvo. Ea lin uii numero (i O jo) enbav.as artikolojn «le Jules Julien. Generale 
Bastien, Camille Avmomier. Lierre Petit, Georges Avril. R. \Vatior kaj Lulile F*ranĉoj.v

Pro sia tre diverstema enhnvo, 1«  gazeto eslas Ire taŭga propagandilo por Irma lingvanoj. 

C i eslas havebla per pago tle pii i  (r por ĉiu ekzempbro al poŝtĉekkonto 1337,67 de R eĝa 

Belga Ligo Esperantista. Bruselo.
- • Nederlanda Katoliko, t i ,  Viottustraut. Lindhoven (Nederlando) presigis telefon-nomliston 

kun propagando por Esperanto «n uueiu lingvo, sur mezdikn blanko kartono kun veri In impreso 
kaj ve rd a  stelo. .P ro zo  : 3 ekz. por i respondkupono.

ANONCETOJ

— S ria  M. O l  (  E N  A S E R . Joseba 178. Ĉeĥoslovakajn. - deziras interŝanĝi poŝtkartojn, 

lihitele afrankitnjn leterojn, poŝtmarkojn. gazetojn, k t p.

— S-ro V I. K U S N I R E N K O . Joseba ijo . Jarofluo II. Ĉcĥoslovakujo, deziras interŝanĝi

(Kisi karto j P. leterojn, poŝtmarkojn. gazetojn, k t p.

— S-ro P. A M Y L . Esperanto (m i|K i e ja  lou rin g C luli lle I rance. 63. avenue de la 

( iraiule A rm eo. Paris (l'rancujo). peta.- gekorespondantojn por siaj gelernantoj.

— S-ro II» A S A N U M A . 53. M ntsiiniolo, M iziuio. A rnagasaki. I I vogli, Japanujo, dezirus 

korespondi pri diversaj tenioj.
# * , * * J*. ’ * A 'jm nfi

lllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllljUĴIIIlNllllbllllllllllllĴlllllllllllllllllllllllllllliljllldlllkllllllllllllNlllllllllllliimMII

REPAGU VIAJN ABONOJN AL EKSTERLANDAJ REVUOJ
pere de

B E L G A  E S P E R A N T  O-  I N S T I  T U T O
26, Oostenstraat — ANTVVERPEN — Poŝtĉekkonto 1689.58

Heroldo de Esperanto.......................... bfr. 165,—
Literatura M on do....................................... ................ bfr. 150,—
La Praktiko .......................................... ..................  bfr. 84,—
Sveda Esperanto Gazeto « La Espero » ..................  bfr. 60,—

La Instituto havigas ĉiujn Esperanto-eldonajojn kaj abonojn je egalvaloro 
tle la originala kosto. Anstataŭ uzi la multekostajn respondkuponojn, profitu 
nian peradon,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiniiii



52

I  LES ENTREPRISES

D E R K S
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

G .  F A E S
16, Schoenmarkt, 16 

A N T V E R P E N O

I Entrepreno de
K O N S T R U A Ĵ O J

= Por viaj esperantaĵoj,
E libroj, insignoj k. c.

i Esperantista Librejo
24, Bodenbroekstrato, 24 
Tel.: 11.71 03 BRUSELO

=  lfia ankaŭ /lacigoj al vi nacilingvajn librojn, 
retinojn Ifaj gazelojn. { a j ĉiaspecan 

sifi ibmalei inion.

------- Por via MUZIKO,
RADIO kaj GRAMOFONO

p a s t e l o j ---------------

P A S T IL L E  p e c t o r a l e

S W I N  N E
e n  c i u j  a p o t e k o j

llllllllllllllllllilllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllll,llll,,ll,lllll,lll,,H1I,im,lllll,,|ll1l|lillll,ll|l|11111111111

| REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
|  A S O C IO  S E N  P R O F IT A  C E L O

=  Prezidanto . D-ro P. K E M P E N E E R S. 19. avenue iMouljoie. Bruselo.
=  Vic-prezidantoj . S-ro M. JA U M O T T E . 44. uvenue De Bruyn. VVilrijck-Antsverpen 
=  S-ro A- T A S S I N . t . rue Saint-Joseph. Lti Louviere,
E  Ĝenerala Sekretario : S-ro Cl. V A N D E V E L D E . 178. Peter Benuitlaun, MerclbeL- 
=  Sekretario : S-ro J, V L R D 1LR . 78. ovenue Murie-Jose. VVoIuvve- Saint Lambert 
=  Kasistino : S-ino J. PLYSO.N. »85. rue Jourdan. Sauil-Gtlles Bruselo.

j  KOMBINATAJ KOTIZOJ

I  Reĝa Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio
=  I. Simpla membreco (enhavas membrecon al In Ioka Grupo - se ekzistas —  al la 
E  Ligo kaj al la internacia organizajo; rajtigas ricevi la Bultenon cle ka Ligo,
E  kaj la internacian kuponaron por se rv o j) .....................................................  .. .  fr 80
E  Familia memhro (same, escepte la Bultenon) .. .  ................... 46
=  II. Membreco kiai individua aliĝo al la Internacia organizaĵo : 

a) Membro £uri Ja r l ib r o :
kiel Simpla membro; ricevas krome la Jarlibron kuj ĝian aldonon ... 115

j£ b) Membro Abonanto :
jjjj kiei membro kun Jarlibro; ricevas krome la monatan internacian gazeton :
E  Esperanto > .............................................................................................................. " ... 170
E  c) Membro Subtenanta :
E  kiel membro-abonanto pagas pli altan kotizon por helpi la m o v ad o n ............. 300
E  HI. Bonfaranta Membro memvole aldonas 25 f r. al sia kotizo, speciale por helpi al
I  R. B . L . E.

=  Pagu al via loka grupo; se ne ekzistas, al poŝtĉekkonto 1337.67 de Reĝa Belga Ligo
=ŝ Lsperantista.
l̂llllUllllllllllllllllllillllllllllllllllillllllllllllillllllllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllilllllllllllillllllllllllllllilillllllllllllllllllillllllllllllliillllll

Imp. L IE L E N S , S. P . R . L .. IS. rue de L  Princesse. B r i e l l e » .  — TĜlĉphone 21.10.98
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